
ذكييآلسانلييا لىسايييفسبيقيي فامسريي   س  اآلايي سس،فييمسألييبيعسالييمسبيلحيياس يي يحرفب سفييمسأاآلفييعسبيلييا سفبقييي آلسي أيي اسبيار  ييم
بيق فامسر   س  اآلا سأليلاسني سباي سرآلعيآلسني سبي  لياساي س ايمسايدىسري   سريلأوسبيألرايعسففريلوسريدفآلب سريلسريدآلوس

س    سيمسآلرلسأ س هيلسبيألرايع سا سآلليف سلس يلفسففرد وس ردبءسكلسردءسأا  س اا قسفبآللوس  سبات عسأا  سردء 
ري   سفليبيوسني سذييرسبيآلريلسفيب اآلوس ريآلب  سفآلفبىسفيمسبي يللاسني سآلريلسس،لسنللي سفليلاسا يفس  سر ي عسحيمس أريو

ن س  يحسأفيفسبيتف أعسن سباي سن ي أس  سريدفآلب ساحيآلوسنليفسن يلس ايمس كيآلسفري ءسآلريلس ااي قسف ي   س ن يفامس
سا ذىسبياا ق فلارلسا سبيألربسفنيآلف سف ايمس كيآلساي سنايلسسياسذكآلسن سبي  لاس، افس كآل سالسل لحسهذبف   سس،ردء 

بيآلحأ سفكل اسأ سبيف   ءسبيل اعس ا اسك افبسلحآلأف سالمسبيلحاسبيأفضفعس  يحرفب سن رال سفآرال سلاظأف سذيرسفالس
قيمء سكي  سريف س ايمس كيآلسياسر  سفمسبي يللا سفيياسريآلفيسفيمسذييرسني سبياايمس يلفسلسنللي سفليلاسس،رآل  ف سفل 

بي لرقسفل سأأ سيلأسيا س الف ؛سألا سالساالاس حلب سأ س  ح بسآللف سلس لفسلسنلل سفللاسر  سا الفي سيريآلس
سبسنالا سحل  ل لسا سبيألر س

ياسر   سفآلفيسن سبيحل سن سلأآل سا سرالب س  سبياامس لفسلسنلل سفللاسا فس  ست  عسبيق  س  يلحا سل ف  س
فأ س ياوسلأ عسبيحل سأ سليأآل سنيلىسأف يفال سفأي سيياسس،ر  مسفل ف سفمسبيكاآليسر   سهذبسالا لس حلحآلفبىسبيا

سفرف س امس كآلسبي لرق س،ريات سف فسأآلللسررلسلضاسايفسأآلللسلارلسا سبيألربسفبي  لاسا س امساد 
سفهذبس لض  سفمسألالسبيق فامساحفسأ سذكآلسفمسألالسبيق فام 

سلفسلسفللاسف  آلرسنلفسنالىسفآللفي ساارا سأحألسفنلفسآي سف ح  س رألا  بيحألسهللسآلبسبيا يأر سف 
سباب ما جاء في ثمن الكلبر   س

حييليامسلحرييفسنيي سأ يييرسنيي سبايي سقيي  بسنيي س اييمس كييآلسايي سناييلسبيييآلحأ سايي سبيحيي آل سايي سهقيي اسنيي س اييمسألييافلس
ألأأسفمسبيلآلأسبيأ ضمسقآلحسفهذبسقآلحس  س،بألا  آلي س  سآللف سلس لفسلسنلل سفللاسا فسن سيأ سبيكلب

  سلقيألسرياأسبيكليبسفريل لسفلي سبيأيبذف س  ت ي ذىسفيريآلسساأي فنآلفا س اي سبيا يمسس،هذبسبيكالاسا فسن سيأ سبيكلب
فآلنا سنليفسذييرسألي فلسفيمسس،بيأبذف س  سفالسررفدسالا سلفبءسر دسبت  ذىس فسر تصسبيا مس غرآلسبيأبذف س  ت  ذى

ذبسكي  سبيتاليلاسأ  حي  سبمذ سفيمسبت ي ذىسأ ي حسفأي سس،رتاسبيتاليلاساالس  مألي رساأل رسرآلفسبيكلبسيتاللأ ؛سألا سال فب 
رأيمسأي س هيلسسأيل سبيتاليلاسفي يذبسل يف س،لارف لسايفسهذبسبيأ  حسالسأأ سل تضيل سهيذبسبيأ ي حساألي ك سرايلس  سريتا

ايي سأأيي سرتفلييلس يي سايييفسبيأييبذف سبيأ يي حسفالسرتفلييلس يي سايييس،بيالييا سررييفدساأليي ك سفتاللأيي  فهييذبسريي فدسس،فسأحييآلافب 
اذب سكريفسريتاسبيتاليلاس غريآلسس،فرالسذيرسالسررفدس،فل  آلسبيحكاسنلفسبيف فسبيأالقسبيرفبدس  سفهفسبيكلبسبيأالا

ل يف  س اي س أليك  سألالا ي سنليفسأي سرآل ر ي سس،يك سيفسفرلسق صسنالىسأحيلسفلي سريآلبءسبيكليبس فسبيكيالبس،األ ر
ل يييرلسبت ييي ذىسرييي فدسأليييتايفسرايييلس  سلكيييف سأالأييي  سلحتييي  ساييييفسأيييل سلاايييمسبيكليييبسبيأالييياسيس،    سبيأليييبيع،فلالأ ييي 
حتييفسبيأاليياسالسررييفدسالايي سفييالسررييفدسس،أييا اسأيي سلأاييمسأ ل يي  سس،ررييفدساأليي ك سفالسأيي سررييفدلسنلييفسرييفير س،يلتالييلا

ري   س اي سنايليسأرأفنيعسأي سبيريآلبءس أليك  سألالا ي سنليفسأي سس،ييفسأقيرا سرايلسهيذبس،األ رسهذب؛سألاي سييلأس أي  
س،فرييلسراييلسذيييرس لضيي  س اييلسأآلحلييعسرآل ييمساايي  سبيكييالبسأيي س رييلس  ستلييلسييي سرييآلبءسللييلأ  سايييفسأيي سرآل ر يي س،لأ يي لا

فأي س ايلسالسرذ يذسس، قآلا سأآلبآلب س  سأ سرآلبسأي سبيغ ليعسأي سبيفلي فلسلب يذسحكأ ي س،فهكذبس،فللل أ سايفسأ سلالأ أ 
بيفلي فلسس،وسبيأ  حيعس  يغ لي وسبيأكآلفهيعسفبيأحآلأيعلاامسرلسفمسبيغ ل وسبيفبر عسبيغ ل وسبيألتح عس  يغ ل س،حكأ  



ل يف  سس،تكف ستر آلتي سفيمسبيكيالبسق صس،فالسأ ستات مسبيألبيعس،السأ س الس،ي  س حك اسبيغ ل وسيك سأ سرآلبسأا  
ر يي حسس،يتلييلسهييذىسبمايي  سكال يي  س الا يي سنلييفسأيي سرآل ر يي سيلالأ يي سيتكييف سأالأييعس، ايي س آل ييمسبمايي  سيتلييلسفبيييذكفآلسيتاييدف

س،فتاللأي سنليفسبي يرلس،ف  مأكي  سلاايمسهيلسلأكي ستآل ليعسبيكاريآلس،  ذه لسهذبس ارلسكلسبي ايلسني سأليبيعسبيريفبدبت
اذبس أك سذيرسفيالسرريفدستآل ليعسبيريآلبء؛سأل سبيف يف ساييفسبيكاريآلسبييذيسالسلحتي  ساييفستآل ليعسايلسأريآللستاليلا؛سس،ااا

يكاي سس،ريآلسأي س  يمساالستاللأي سيل يرلسرآلعيبسأي سبيغ ليعكفاي سكاس،أل سهذبسبيتاللاسرآلعبسسرلب سأي سبيغ ليعسبيليمسأ  حيع
أييلسهيذىسبيألي فلستحتي  ساييفساظيآلسس،ف  ايلسأاي س  ستآل يفسبألاس،كفا س يغرآلسيرآل يفسيياسلالياسنليفسبي يرلسهيذبس اريل

كليبسبيحآلبليعسس،نلفسيرآلسأ سر ءسبياصس  سبي رلسفبيدآلعسفبيأ قيلعس،ها رسكالبسنلأوسنلفسيرآلسأ س الحس،لررق
بيكالبسبيافيلللعستب يذسبيحكياس فسالسس،ف لسلب ذسحكأ  س، سحآلبلعسبيارفوس فيفسأ سحآلبلعسبيدآلع اضسبيا أسل ف 

السقييرس  سأيي سل ييف س  ليي أسبألفيييفسس،تكتقييفسأرييآلأر س،بيتييمستكتقييفسنظيي فاسبألأييفآلسأيي سأ ييلآلبوسفيرآلهيي س،تب ييذ
اسأي سل  يآلسبيحكياسنليفسفأيا س،ف ا  س فيفس  الرتا ءسأ سكلبسبييدآلعسفكليبسبي يرلسفكليبسبيأ قيلعس،ل ف س أيلسهذب

فليآلىسبمأي اسآلحأي سلسري   سس،فأ يآلسبي غيمسا فسن سيأ سبيكليبس،  سبياصسفأ سنلبىسكل سفمسلبفآل سبيتحآلعاسأ سر ء
ف فسأ آلسس،ألا سفمسأ  السبي ضمسف فسلق  سبيأ آلس،لاامس أ آلسبي غمسأ ستا  ىسبيأآل  سنلفسبيدا ؛سألا سلق  سبيأ آل

فهيلسأف فأي س  ستأكي سأي س آلبلهي سس،فذسالسررفدسي  س  ستب ذسبيأ آلسنلفسفآلر ي فحراس،أ آلسأحآلاس،فب  سك  سأحآلأ  س
س، غرييآلسأ ييآللسالسبيا ييفصسبأل ييآليسبيتييمستييل سنلييفستحييآلعاسبيف حقييعس أ ييآلس فس غرييآلسأ ييآلستييل سنلييفسبيأاييمسبيأ لييق

آلليف سسفلأ سبات فسر   سا يفس، ربسبتفقسأا  سنلفسأالغسأار س،يك سها سأ سرتالقس  يأ آلسفالسررفدسي  س  ستب ذ
فريلستكيف سبيأيآل  سس،ريلفمسأي سا يفسناي سلسفآلليفي س،فهفسالسرآلتكبسأحيآلاس،لس لفسلسنلل سفللاسن سأ آلسبي غم

يفسر   سل مسنلر  سفمسأ  الس يففسأبيفعس فسس،نفلفعس راعسلراعسيكا  س يآلعوسلفمسي  سأ  يغس  فلعسرال  ستذن سي 
ياسفيمسبيا  ليعسري   سهيذبسأ يآلس غيمسس،هذبسبألأآلسياسفمسبيا  لعسألرف سأيال سفهمسفمسبأل لسالستآلضفسفالستفكآلسفم

 يالسقيرس اي سهيذبسس، فسرذ يذسهيذبسبيأ يآلسن ف يعسيي سفالسلليلاسي ي س،ف لسل    سأ سرذ ذسأا سقيمءس،السررفدس  س لفا 
رسالسفأيمسذييس،فالسرتآلرسنالىس،فأيلسهذبسلفا س  فن سفب تل آلىسرذ ذسأا س،بيأرآلاسيفستآلكوسفلفل سنالىسألفللسفر  

هيمسالسرريفدسس،ل آلفسفمسبيأ  آلفسبي ارييعسبيلارفيعس،لللاسيلأآل  سأل سبياامس لفسلسنلل سفللاسن سأ آلسبي غم
أا يييفصسفيييمسبيحيييلر س  سبيأيييآل  سالسس،هيييمسأا يييفصسنلر ييي س ا ييي سالستليييتح  س،ألاييي سأا يييمسناييي س،ي ييي س  ستب يييذى

هيذبسلفاي سس،رتيآلرسأيمسبيفي رآلسبي اري لسالساليكي سأاايفسهيذبس اي سس،السستلتحقسأ سرلفمسي  سفمسأ  السبيدا س،تلتح  
السيفستآلرسأا سيللرسهذىسبي آلع عسأمسيرآله س،  فن سفب تل آلىسفرذ ذسأا سن ف عسي  سايسااا س،        س،فب 

 ....طالب:...........
سأ اأعسبألرت ا 

 ..طالب:...........
سايسالسأ سل لح 
 طالب:..........
س،الستليييتح  س،  ياليي عسيلأيييآل  سلب لييعسل ييف س فييييمسفييمسبيحييلر س، يييلحس اييلب ساليي سأيي سلس،تاييآلفسبياليييمس،أ اأييعسبألرتيي ا

سفرذ ذسأا  س،ف  يال عسيلآلرلسرذ ذسأا سن ف عسي ؛سألا ساذي س  فن سفب ت آلى



س  طالب:...........
السيفستآلرسأيال سالسللأ سفمس اضسبياللب سبيتمستت  ف سس،ف ذ سهفس  فن سفب تل آلىس،فياوسنلل س،السهفسفرآلسا   فب 
بيحلسس،فأمسذيرسبيحلسسي اوسي س،فأيلسهذبسرذ ذسن ف عسي سفتادعآلب سي س، يآليسا  سرأمسأ سبيالف س،فمسهذىسبيف حقع

ف ا يلسس،يفسق صسل ف  س ا س نآلفس  سبيأآلبامسيلأسيي ساالسآل لي سأ يي س،لاامسبفتآلضسبيألبيعسفمسبيآل  س،رياوسنلل 
لأكيي سأيي سهييذبسس فسل يي   سبيأآلباييمسس، لفييمساالسأيي س  ييذوففييمسبيا  لييعسالسس،ن ييلسآل يي سفأ أيي سالغييوسبياليي عس اييفسفبفييق

فأي سن ريلسعسيلي سبييي امسرذ يذسأاي ستادعيآلب سس،السررفدس  سرذ ذس كييآلسأي سذييرس،  حبسبيأ  سالسرذ ذساالسآل أسأ ي 
السهذبساللتأآلس،ي  سااالس،فب 

سطالب:...........
سر اس  آلقسقآلنلعسفالس  آلقسيرآلسقآلنلعلس أفبي سيك سهذىسبألأفب سأ  الس لشلس       سيك سهذبسألرسي اسف لساي

 طالب:..........
رتري سأتري سس،السللأ سف  سفريفلهاسايافأسبيأا يلعسهيذىس،لادآلف س ب ذىس،اذبسك  س  آلقسيرآلسقآلنل سلادآلف سا  

س ااا
سطالب:...........

سفشسفر سبيأ  آلاعسارا سف ر سأ آلسبي غم س،فع               رب
سطالب:...........
فحليفب سس،فأيمسذييرسري   س  اأي سا ضيحرس،لاامس  ا سأ سكليبسبيحري اس كيريآلس،هفسأ  س ار س،هفسأ  س ار 

هفسآلقيفت سلاايمسأي سلا ي ىسس،حفب سبيك ه سفبيك ه سبيذيسرلنمسنلاسبيغربس،ففلآلىسبألأ اس با ساااسآلقفت س،بيك ه 
يكي ه س  يقيمءسبيحليف؛سفقي  سأي سلا يفسبس،لاامسأي س ريلسبيك  ايعس،فمسأ  السك  ات سهفسأ سلا فسنلفس  سرتك  

َ س سسلف سكلفعسفالسأق ع س،ألا سلب ذىسل ال سألرآلب 
بيضيي آليسبيأفيييمس  ي ييرلسبيأرتييآللسنلليي سبيايي آلفسس،ريي  سأ يييرسآلحأيي سلس س كييآلىسيأيي سبيكلييبسبيضيي آليسفيرييآلسبيضيي آليس

 سف  سهييذىسرالييلس،فأ يييرسلكييآلىسيأيي سبيكلييبسألايي سفييمسبيحييلر سبيكلييبسأ لييقس،فيرييآلسبيضيي آليسلااييمسيرييآلسبيأاليياس، يي 
أي سس،ف  ليقسفقيألسبيرأليمس،فلقألسبيض آليسفيرآلسبيض آليسيا مسآللف سلس لفسلسنلل سفللاسن سيأي سبيكليب

السسأي سرتلي سهيلسلضيأ سفالس، فسبرتاي ذىسحيال س،فبفتيآلضس  سهيذبسبيكليبسبرتاي ذىسحيآلباس،رتلسبيكلبسق صسنالسكلب
سلضأ لسفشسبيح رع 

سطالب:...........
سه لس،أ سرتلسبيكلبس،السبيأالا

سطالب:...........
فنايلسأ ييرسلفيآلقساير سبيأيبذف س  ت ي ذىسفيريآلسبيأيبذف سس،فالسلضأ سكآالوسبيل فس،السلضأ سأ ل   سألا سيلأس أ  

س،نالس امسحالفعسلضأ سأ ل   سس،ف افسحالفعسسلضأ سأ ل   سس،  ت  ذىسفلضأ سا ذبسفالسلضأ س غرآلسبيأبذف س  ت  ذى
سفأ سر   سالا سر فدسااالس،ا  سفبيألبيعسفآلعسن سالا فيالسآل يسبمأ اسأ يرسأتر سنر سراتفمس

 طالب:...........



فناييلسأ يييرسفبيقيي فامسيييلأس أيي  سأ ل يي  سفييالسس،أيي سلباسلضييأ سف ييفسررييفدسالايي ؛سألايي سأيي  س،بيأاليياسررييفدسنلييفسهييذب
سسااا س،لضأ سفنالس امسحالفعسلضأ سأ ل   س

 طالب: أحسن هللا إليك.
 بسم هللا الرحمن الحريم 

  رب اللالم ن لىلا هللا لسلم ىلا ين يا محمد لىلا هلو لىحبو لسلم لسليماك يث راك.الحمد هلل
 باب السلف لبيع اللرلض بلضها نبلض.قال المىيف رحمو هللا للالا: 

 للفسل ر :ماللك قلال لسللف نيع ىن يها لسلم ىليو هللا ىلا هللا رسلل نأ :نلغو يوأ مالك ىن يح ا حدثيي
 اللجلو هلذا ىللا نيلهملا ىقلدا فلنن ليذا يذا لسلفيي أن ىلا ليذا بيذا سلللك هخذ لرجلل الرجل يقلل أن ذلك
  .جائزاك  النيع ذلك يان ميو اشلرط ما السلف اشلرط الذي لرك فنن جائز غ ر فهل
 أل القسلي أل رينليثال  ملن بلاالثلاب القىلني أل الشلطلي  أل الكللان ملن الثلب يشلرى  ان بأس لال :مالك قال

  لدا الثالثلة أل بلاالثي ن اللاحد ذلك شبوأ لما لالشقائق اليمايية بالمالحف المرلي  أل الهرلي  الثلب لأ الزيقة
  .فيو خ ر فال يس ئة ذلك دخل فنن لاحد ىيف من يان نا  ل  أجل إلا أل ن د
ن بلضاك  ذلك بلض شبوأ فنذا اخلالفو ف ن ن  خللف حلا يىلح لال :مالك قال  ميلو يأخذ فال سماؤهأ اخللفت لا 

 يأخللذ أل أجللل إلللا القلللهي أل المللرلي  مللن بللالثلب الهللرلي  مللن الثلللب ن يأخللذ نأ لذلللك أجللل إلللا نلاحللد اثيلل ن
 اثيلان ميهلا يشللرى  فلال الىلفة هلذه ىللا األجيلاس هلذه يايلت فلنذا الشلطلي  ملن بلالثلب الفرقنلي ملن الثلب ن
  .أجل إلا نلاحد
 ايلقلدت إذا ميلو اشللريلو اللذي ىاحبو غ ر من لسللفيو نأ قنل ميها اشلريت ما لنيع نأ بأس لال :مالك قال
س ثميو

س،بيللف سفهفسنالس هيلسبيحري دسبيليلاس،ل ف سبيأذيفسآلحأ سلستا يف س  بسبيللفسف لمسبياآلفضس اض  سا اض
سفهكذب س،يفبس كت بس،تالمسلل آل س بآلضس، اض  سا اضس،ف لمسبياآلفضسنآلفضسبيتر آل 

س،هذبسفل سانض  س، س  سآللف سلس لفسلسنلل سفللاسا فسن سالمسفللفحليامسلحرفسن سأ يرس ا سالغ  ر   
يك سف ل س افسلبفلسفبيتآلأيذيسفري   سحلي س يحلحسفبيالي فمسأي س آلعيقس ريفبسبيلي تل امسني سنأيآلفساي سقياربس

لقيتآليسس،اذبسكي  سبيأيآلبلس  يليلفسأي سذكآلاي سبيليلاس،ا فسن ساليمسفليلفس،فنلفسهذبسلكف سحلا  سس،ن س ال سن سرلى
س،ذييرفلقيتآل سنللي س  سالاي سليل آل س فسكتي بس فس آلضس فسأي س قي  سس، سبيأ فعسبي ي عس ايلسلياعس أ فيعسآلعي  سح ييعأا

ر  سأ ير سفتفلرآلسس،بيذيسهفسبيللاس،فيفالسبيالمسأ ستاسبيللفس،لاامسيفالسبيللفسأ ستاسبيالمس،فا فسن سالمسفللف
آ يييذسليييالترسآ يييذسليييل آلترسس،ليييلفامسكيييذبسفكيييذبنليييفس  ستس،  سل يييف سبيآلريييلسيلآلريييل سآ يييذسليييلاترس كيييذبسفكيييذبس،ذيييير

س،فين سن يلبسالا أي سنليفسهيذبسف يفسيريآلسري فدس،ا ألر س ييفسنليفس  ستا رايمس فستليلفامسأ فيعس ي عس أ فيعسآلعي  
فين سس،فبياليمسأي ستياساالسأي س ريلسبيليلفس،الت  أ أ سنلفسر لسبيللفسادع ل ؛سأل سبيللفسأ ستاساالسأ س ريلسبياليم

ري   سآ يذسليل آلترسا ألير س ييفسنليفس  ستحضيآلسس،بقتآل سأاي سكي  سذييرسبياليمسري فدب ستآلرسبيذيسبقتآل سبيللفسأ س
انيغي ءس حييلسس،كريفسا ييححسهيذبسبيا يللسانيغيي ءس حيلهأ س،ييمس أليأ فعس ي عس اييلسلياعسا أليأ فعسآلعيي  س ا يله سبق 

تيبررآلسبيأات يمس فسبياكأسفاظرآلسذيرسبيالمسبيأات مس فسبيس،فعلغفسالمسبيلل آل س،اأ س  سا ف  سللفسف طس،بي ف تر 



كيلسقي آلس يفير سآلعي  سيأيل سس،ف ايآلاسبيا يلسلقيتآليسهيذىسبيليل آل س أاليغسكيذبس،كيرآلسأ سبيا أسأ سليأمسبيفتيفيسس،  يتأللر
 فتيفسس، فال سبيا يلسهيذبسأأايفعس،ياس السذيرست  عسنلل س أالغسكيذبسلألك ي سنليفس        أاليغسكيذبس،يال س آل مسلافبو
ن يلر سس،ن فآلسار سبي يآلفر ذفبيضأ  سسس،الاتر سفمسالاعسفر سبيأامس،آلعأ  لآلوسفل سفتفيساتحس،بيالأ ءساتحآلعأ 

بيغيآلآلسفيمسبياليمس أي سس،فكلأ سرفرمسايفسق  قسفايدبعسفناي سأأايفعسفيمسبيقيآلعس،فمسن لسضأ  سذن فآلسرفرمسفمساقك  
ريوس ايلسيياسبحتآلسس،بيأ  يفلس اي ساذبسك ايوسبيليالعسالايوسا يذىسبي آلع يعس،نللي سففقيسبيأ  يفلس،بيتبررآلسأ سفيمسييآلآل

ااييا ساذبسرلايي سارريي آلسف ييفسأيي سضييأ  سبيأييذرآل؛سس،اذبسرلايي  ساايي س يي فمسأيي سنلييلشس،أيي سضييأ  سأيي لسأيي سضييأ  س،ليياع
ذبسرلا  سالمسف مسأ سضيأ  سبي ي فمس،ألا  س أ اعسارلسبيألتبرآل هيذبسأي سس،فكيلسفبحيلسأيا اسل يف  سبيضيأ اعسنلليرس،فب 

كيلسن يلسلفضيمساييفسايدبعس فسقي  قسس،فأيلسهذبسبمقك  سالسليبتمسبيقيآلعساريفبدىس،رفرمسفمساقك  لسرفرمسفمساقك  
كرييفسس،ا س ييحح سرياييوس حييلسبيا ييلر ساأي س  سلكييف س رييآل ساييلف سالييمس فسالييمساييلف س رييآل س،فناي سالسررييفدسفييمسبيقييآلع

سب  لحسبيضأ  سلكف سأ ل
 ...طالب:...........

ييفسل يف سيير سبيضيأ  سهيذىسأقيكلعسس،يفسرف سيرسأيال  سبيضأ  سأفآلفغسأا سيياس أي سهيذىسبيليل آل س، مالسقففسل س 
بيحلسبيغرآلسقآلنمسيلأس حل؛سألاا سافبل عسس،فللأس حلس،ا ف  ساذبسك  سبيحلسيرآلسقآلنمس،بيلل آل سأذأاعس،أاحلع

ريي   س فتييفسبيالأيي ءسس،بيلييل آل سبيضيي أ سفييمسأيي س اييلساذبسبحتآلرييوس،فا ييمسفييمساقييك  سآ ييآلس،هييذبسبيحييلسا ييآلسأحييآلاسييي ام
يك سيفستآلبضيل سنليفس  سلكيف سبيضيأ  سنليفسس،ف ذبسيلأس حلس،ياسا مسفمساقك  سفحآل سآ آلس،اتحآلعاسبيتبأر س ال

 فسا ييف  سا سبيتييآلبضسالسلحييلسرألييمسس}ساالس  ستكييف ستريي آل سنيي ستييآلبضس هييلسا ييف  سا سبيتآلبضييمسأ اييف سس، حييلهأ 
س،بيأ  فلس  سبيا لسأ س  ل سالسل حس،ررفدسفالسأ سررفدسالسررفدس ح  س،يفستآلبضفبسنلفسبيآل  س الس،وبمقك ال

كأي سهيفسكأي سري  سبمأي اسأ ييرسسفت يحلح سانأضي ءس حيلسبيا يلر س،فيذبس فتفسبيالأ ءساتحآلعأ سف ا سالسالسأ سا ضي 
حسفهاي سريف  س يحس،ت يححسبيليلفسف يطست  يلسبياليمس،ت ححسبيالمسف طست  يلسبيليلفس،آلحأ سلسفمسهذىسبيألبيع

سااا س، فس ححسبيالمسف   لسبمر آل س،بمر آل سف   لسبيالم
 ..طالب:...........

 اي س لي نلرسفييمسس،ييفسليللوسهيذىسبألرليي  سأي سيريآلسا يال سا يي س،ييفسري   ساذبسلييللوس،بيفنيلسأي سرتآلتيبسنلليي سحكيا
 اعسف آل ار سرلطسياس    سبق سأتف ف سنلفسيأ سبيالمسأ سبق سلللسيأ،ف اد سيرسأ سرلأت  ؛سألا سفلأ س الس،الا  

 اييلس آل ييمسلييافبوسبحتأيي  س  سبيلييل آل ستلييفيسس، اييلس آل ييمسلييافبوس أالييغسنقييآل سآالفس، اييلسذيييرستلييتح   س أالييغسكييذب
سبيفنلسأ سرتآلتبسنلل سحكالظ هآلسفالسأفس ظ هآللس أ سأرآللسس،فبحتأ  سأ ستلفيسفالس ألعسآالفس،يالير س يف

 طالب:..........
سلسأ سهفساالم بيفنس،بقتألسنلفسن لر س،السال

 طالب:..........
هييذىسس،نلييفسبي ييآلفسبألف س،را ييف سفبتضييحسبيضييأ  س ايي سنلييفسبي يي فمس،راييلسبيفتييفيس يي يتحآلعاس،السهيياسراييلسرا ييف س

قيففسبق سبيت يحلحسنايلسأ ييرسآلحأي سس،بات فسبمقك  س  آلسن يلسفبحيلسن يلسارري آلسفالسل يف س أايمسن يلسبمرري آل



س،فرلسأيلسهذبسيفستيآلرسبياليمسفيايوسبيليلفس،آل سأا سك  سذيرسبيالمسر فدب سفن ستآلرسبيذيسبقتآل سبيللفسأ سبقتل س
ساااسقفلس،ف يللفسي اوس  مرأ ع

 طالب:...........
يييفستييآلفحسيلييمسس،ن ييلسبيآل يي سبق س اييوس  ييذوس يييفس ييبيفسفأ فييعس،السالسهييفسف لييلسأيي سبأل ييلسيكيي سلأكيي ست ييحلح 

}سبيأ  يفلس اي سس،ل يحسل يرآلس ييفس يبيفس،يأ فعساادي  سنارر         بس، رآلضرسادع ل ساآل  سفت ف سي  سبيآل  سحآلبا
س اوسر ءترسبيأفنظعسأ سلسفهفسرالس الصسبات فسبمقك   سا ستاتاسفلكاسآلذفأس أفبيكاس 

  .........طالب:..
سنلفلس،هلسلأك ست حلح س فسالسلأك ست حلح س،هفسهلسهفسف للسفالس   ل

 طالب:...........
ايسأي سهيفسس، يححس حيلهأ سفيياسل يححسبق يآلس،اتيآلرس حيلسبيا يلر س،ا يذىسبي آلع يعسالسهفسبق سأ سذكآلسبيت يحلح

 تآلرسبيتآلرست حلح س،فن ستآلرسبيذيسبقتآل س،ا ارل

يل بسا نأعسأ سس فسبي  امسيل بسأالف عسايفسق  س، سلقتآليسبييفبسأ سبيكت  س فسبيق فيس ر  سأ ير سفالس بأس
الي عساييفسريأسأفضيمس يبآلضسأ يآلسس فسبي ليمس، أ يآلس لضي  سسالي عساييفسايآلعيبسرآلعيعسآلعايمييفببسأ سبم  ألسكت  

ل    سال عساييفسس، فسبيدع عسفأا  سبييل بسبي للعسفر ءسبيا مسن سي ل  ؛سألا  سافعسأ سحآلعآلسألا  سيل بسأ سحآلعآل
 فسساليي عسايييفسهييآلبوسا آلليي  س، فسبييييفبسبي ييآلفيسس،دعييقسأحلييعساالليي افآلسف اضيي اسأيي سرالييا  سايييفس ييارلسأ ييآل

فهمسبيتمسرلتحفسا ي سبيأيالء سبيتيمسس،  يأالحفسبيلأ العسرالمسقمءسأ سهذبسبييل بس،فسأآلفس ف آلأعسايال سبيأآلفيس
راليمسييفبسقي فيس فسايآلعايمس فسرليمس فسس،فأ س ق  سذييرس،قسبألدآلسبيضل عفبيق  فس  يأالحفسبيلأ العس،رلتحفسا  

س،ارييلس فسايييفس رييلس فسبيياليييعسرييلب سسبيفبحييلس يي اليار س، فسأالحفتيير س فسايييال سأيي سبيقيي  فقس،هييآلفيس فسأييآلفيس ألحفييع
فب  سكيي  سأيي س ييافسفبحييلسفيين سس،بيفبحييلسبسباليايير س فسبيياليييعسرييلب سارييلس فسايييفس رييلس،ررييفدسبيتف ضييلسفعرييفدسبيالييب
أيمسبيتفي فوسفبال يتالفسس، فال سهيذىسبييلي بسيلليوسآل فليعسرريفدسفر ي سبيتف ضيلسفبياليبس،ل لسذيرسالرفعسفالس رآلسفل 

فب  سس،بمأ اسأ يرسلأامسبيتف ضلسفلأامسبياليبس، افسفبحلسفالسأدععسألحلهأ سنلفسبق آليك ساذبسك اوسأ سس،فر  
يأ ذبلسأ س افسفبحلسيفبسهآلفيسايفبسهآلفيستف ي  سس،ك  سأ س افسفبحلسفن سل لسذيرسالرفعسفالس رآلسفل 

ليرسالي ىس ايلستا رايمسهيذبسبيييفبسبق سف ن س،أي س يسفري لسفلي ساليرفعس،فبحلسفبي يف سفبيأ ي أسفايفعسبي أي شسفبحيل
س،بتري سأيي ست ييف س،ييفسريي   سييفبسايييفبسفنقييآل س،هييفسا سل يلسفر يي سأيي  س،فبتف ايي سنليفس  سبييليي بسيللييوسآل فليعس،لياع

سفأ سفر سبيأاملسااالس،يكا سيفبسايفب
 طالب:..........

س،يآل فليعبتحي لسبيأاي فمسفيمسبيليلمسك تحي لسبأل يا فسبس،اااسرآليس  سبيأاي فمسبتحي لسبيأاي فمسك تحي لسبأل يا فسبيآل فليع
سسفسالس رآلسفل  

أيي سل يف  سبمأيي اسأ ييرسلأاييمسنيي سس،لاايمسب تالفيي ساير  س، تالفيي لظ يآلسبسفرايير س،ري  سأ ييير سفالسل يلحسحتييفسر تليف
هييذبسسب ييتالفلهييذبسس،نلييفسقيي  سل ييرآلسفيير  سب ييتالفس،بيت يي اقسف ييل سأيي سهييمسا ألييعس دآلىس دآلبآلساح  يي س آل ييم

سب تلفييوسبأل ييا فسناييلىاذبسكي  سس،فيالسلكفييمسناييلسأ يييرس،ب يتالفسيرييآلسايير    َ س،بال ييتالفسايير  سب تلفييوسبيأاي فمساذب 



فرار سلاامسلظ آلسب تالف سظ فآلب سفبضح  ؛سأل سبتح لسبيأا فمسك تحي لسبأل يا فسنايلىسفب يتالفسبيأاي فمسكي  تالفس
س،أ  يعس أ  يعس،يك سهلسرفبفقسبمأ اسأ يرسنلفسهذبلسلاامسيفسرلا سا يذبسرالاي سرأليمسبألأيفب سآل فليعس،بأل ا ف

أتحيل سبيأاي فمسنايلسأ ييرسس،فلليلاسياي س ايلسلياعسأيلي بق سساا لي سهيذىس هذىسلفبسأيلس،  آليسأ  عسأ    عسيأ  عس
ريلسلكيف سبييلبنمسييذيرسأيمسبتحي لسبيأاي فمسس،فالسقرس  سهذبسفل سقمءسأ سبيتضيررقس،ررفدسفالسأ سررفدلسسالسررفد

فبسهذبسنلفس  ستا رامسأيل س السلياعسأ ي اقس ن لرسبييس،اير  سفمسهذبسبيفروسنلاسبالحتل  فت  اقسبألف  فس
لأاييمسفالسأيي سلأاييملسناييلسأ يييرسبيأايي فمسس،ايييفسيييفبس ايي سناييليسيليي بسف اييوسأيي سناييلرس اييلسليياعس ايي س حتيي  س،ييي ستأ أيي  س

س،بتحي لسبيأاي فمساذبسبتحيلوسبيأاي فمس ي آلسبي يافسفبحيلس،فنالسيرآلىسأ سفل ساقك  ؛سألا سييلأساآل يفيسس،فبحل سفلأام
ست لاسأاافسهذب 

 يليي يميع فيو اللفاضل لاليسأ؟ طالب:
سيك   س،ف لض  سبيتف ضلس،لأامسبيالب

 طالب:.........
بمايلستب يذسآلحيف سأييال سس،السهفست لاسيا سأآلبآلسفمسبألأيلعسبيتمسأآلوساا س ا سريآليس  سبتحي لسبيأاي فمسحتيفسفيمسبمايل

س،فأي سبي كيآلبوسبي يغ آلسأي سفيمس يبأيك ستب ذسآلحف س بآل اعسحقفس آل اعسأ سبيحقيفسس،  ياتر سأ سرال  سالسررفد
سب تالفسبيأا فم 
 طالب: لاليص؟

س يساصل
 طالب:...........

فبحييلس يي يار س ايي سأحتيي  سبق سس،أ يي اقسييي ستأ أيي  سس،ايسأيي سر يي يفسيكيي سهييلسفليي سأيي سلأاييمسأيي س  سر يي عسقييمءساراليي 
سبيلمساترم سفعامسرررامساالسأيلساالسبي لرعس،آلحف 

 طالب:............
سياامسنلل سبي ال سفبيلالالبيلمسفال سب

 طالب:...........
قيففسل يف سس،قيففسفأي س قي  سذييرس،ف ق آلسايفسأا فمسأا ي س،السهفساظآلسايفسأغديسبيأا فمسف آللىسفمسبيللمسكل  

ير سفالس بأس  سلقتآليسبييفبسأي سبيكتي بس فسبيقي فيس فسبي  يامس ي أليفببسأي سبميآلعايمس فسبي ليمس فسبيدع يعس فس
بيأالحيفس رليعسررليلسس،بيأالحفست تلفسب تالفسرذآليسن سبييل بس،بيأآلفيس  يأالحفسبيلأ العبييفبسبي آلفيس فس
فنليفسهيذبسرريفدسس،فب تلفيوسأا فا ي س،ر تلفسهذبسن سهيذبس،فكذيرسبألدآلسبييل عسبيتمسهمسبيق  فقس،ا  سنلفسبيال 

لاايمسهيفآليسس،فيالس ريآلسفلي فب  سكي  سأي س يافسفبحيلسفين سل يلسذييرساليرفعسس،بيفبحلس  اليار سرلب سارلس فساييفس ريل
لىسبتحيي لسبيأايي فمسك تحيي لسفااييس،كييفعتمس كييفعتمسر ييآليس   ييآليسأيي سررييفدسناييلى؛سألا يي سأايي فمسأتحييل س،ا ييآلفيسأت يي اق

تالمسس،لظ آلسبال تالفس،فرار سب تالف س،ر  سأ ير سفالسل لحسحتفسر تلفس،فب تالفسبيأا فمسك  تالف  س،بألرا أ
يك ستاليمسييفبساييفبسألي فيسيي سأي سكيلسفري سس،أ سر  يفس،ا قوسأقلحتالمسيفبسس،أ سر  يفسنالىس،يفبس كفو

 أيي سبال ييتالفسبيللييرآلسيت ييحلحسبيا ييلسأيي سس،اذبسب تلييفسأيي سكييلسفريي سب ييتالفسظ ييآلسبال ييتالفسبيايير  سالس ييبأس،ال



فينذبس قي  س ايضسذييرس اضي  سفب  سب تلفيوس ليأ ذىسفيالسلب يذسأاي سبياير سس،فراير سب تالفي س،لكفمسنالسأ ييرسآلحأي سل
يكي سهيذبستفآلعيلسبيلفيعسفهيذبستفآلعيلسس،فب  سب تلفوس لأ ذىسكل سأفآللسأ ساليلسفبحيلسسنليفسأ ي أسفبحيلس،بحلسايفس رلافس

فب  سب تلفييوسس،لييأمسهييذبسبأل ييرلسلييأمسهييذبسبيلفييعسفهييفسأيي سالييلسفبحييلسفأ ييامسفبحييلسلكفييمسفالسأيي سلكفييمس،بأل ييرل
هييذبسلكتيييبسنللييي سس، سأييي سأ ييامسفبحيييللاايييمسبأل ييرلسفبيلفيييعسرييفآللبس،بأللييأ ءسهيييذىسأيي ستيييذيآلسناييلسأ ييييرسآلحأيي سل

نليفسآل يسس،فهيفسأي سأ يامسفبحيلس،تاليمسنليمسييفبسأي سبيلفيعساييفبسأي سبأل يرلس،بأل رلسفهذبسلكتبسنلل سبيلفع
س،فب  سب تلفييوس ليأ ذىسفيالسلب ييذسأاي سبياير سافبحييلساييفس رييلس،بمأي اسأي سلكفييم؛سأل سبياايآل س  ألليأ ءسبيااييآل س  يح ي فق

س، فسبي يفهمساييفس ريلس فسلب يذسبيييف ر سأي سبيفآلرايمسأ سبيأآلفيسس  ييفبسر   ييف فيسفذيرس  سلب ذسبييف ر سأ سبي آلس
ك اييوسهييذىسس  يي ييفبسأيي سبيقيي فيسفيينس،ل فيييف  ساليي عسايييفسفآلرييبسك ي افييذسأفضييمس فسهييمسر يي بساييلضسأيي سكتيي  

 يا فسقيففسرايلسبييلي بس س،فعريفدسريلب ساريلس،بألرا أسنليفسهيذىسبي يفعسفيالسلقيتآليسأا ي سبياي  سافبحيلساييفس ريل
ررييفدسفر يي سبيتف ضييلسفالسررييفدسفر يي سس،ررييفدسفر يي سبيتف ضييلسفالسررييفدسفر يي سبيالييبس،ررييفدس لييشس،تحييوسريياأسفبحييل

فررييفدسفر يي سأيييلس رايي أسس،بييليي بسبي لييلعسفبيدع لييعسفبي آلفلييعسفيرآلهيي س رايي أس فس  ييا فستحييوسريياأسفبحييلس،بيالييب
))ساذبسب تلفوسهذىسبألرا أسفالافبسكريفسقيفتاسس،تأآلسااآلسقارآلساتأآلسررفدسبيتف ضلسيك ساذبسك  سرلب سارلس،بيآل فلع

أايي سسل ييف  سفييالسلب ييذس،ررييفدسفر يي سبألأييآلب س،يليي بس رايي أسيكيي سأييمسبيأالحييفس  ييا ف سفراييلسبياذبسكيي  سرييلب سارييلس 
 يي ييف ر سأيي سبيآلأييفيس فسبي ييفهمسايييفس رييلس فسلب يييذسسفذيييرس  سلب ييذسبييييف ر سأييي سبي ييآلفيسس،بيايير سافبحييلسايييفس رييل

اذبسك ايوسهيذىسبألراي أسنليفسهيذىسبي يفعسفيالسلقيتآليسأا ي سبياي  سافبحيلسس،مس  ييفبسأ سبيق فيسبييف ر سأ سبيفآلرا
س أ سبيا  سافبحلسح يعسر فدسكأ ستب ذس  نر سأ سبيتأآلس   عسأ سبياآلس فسبياكأ س،ايفس رل

  سسرايييلس،؛سأل سبالليييتلف ءسنايييلىس ييي صس  ي اييي ارييي  سأ يييير سفالس يييبأس  ستاليييمسأييي سبقيييتآلعوسأا ييي سرايييلس  ستليييتففل 
لاامساذبسلفاوسبيييأ سفتأيوسبي يف عسرريفدس  سس،أا سأ سيرآلس  ح  سبيذيسبقتآلعت سأا ساذبسبات لوسيأا ستلتففل 

س،يكي سهيلسلي فآلسبيليلمسأ لليعسنليفسبي اي اس،  ي اي اسفيفسيياستليتففم؛سأل سبالليتلف ءس ي صس،تالا سفيفسياست  ض
فبا سن  أسل ف  سفأ سا   س  لعسبيليلمساييفسس،ي اففمسبيحلر  سا فس  ستات عسبيللمسحتفسلحفده سبيتر آلسايفسآلح 

فهيذبسهييفسس،لاايمسأيييلسبي اي اسفرأيمسأيي س هيلسبيالياسرييآلف س اي سالسررييفدسبياليمسرايلسبي يي ضسفيمسرأليمسبيلييلمس،كيذير
فهاي سبي ي ضسفيمسكيريآلسأي س يفآلسس،السر  عسقمءسأ سبيللمسحتفستح دسفت  ضسبي  ضسبيقيآلنمسبيأاتايآلس،بألحف 

 فس قيبس  ياآلبدعيلستالاي سف ايوسس،تقيتآليسحلريلس  يل  ي  سفتالاي سف ايوس أك ايرس،السفرفلسيي فسس،بيأا أالوسالسرلأعسي 
يكييي سس،لاايييمسيييفسرلايي س  يييف سبمأيي اسأ يييرسآلحأييي سلسهييفسرييآليس  سرريييفدس  سر يي عس،هييذبستلييي هلسقييلرلسهييذبس، أك ايير

فب  سري  سس، اسفيريآلىفبيحلر سا فس  ستات عسبيليلمسلقيألسبي ايس،رف سبا سن  أس آلعحسفمسهذبسبي  بس،بيرأ فآلسال
سااالس، اض ا ساا سأ  صس  ي ا ا

 طالب:........
سااالس،أ س نآلفسيذكآلسألحلسأ سبي ح  عس،أ س نآلفسفل
 طالب:.......

سررفدسفر  سبيتف ضلسيك سالسررفدسفر  سبيالبس يلس،ال
 لخللف ميافلها يا ش خ..؟طالب:...



سر تلفلس،فبسبيأغآل مسأيلسأافاعسبييفبسبياأ املاامسأافاعسبييس،كرفست تلف   سيفبسأ سبيأآلفيسفبي آلفيس
 طالب:........

سبيأافاعسفالستغ لعسبيال سفبيتلففع س،أ سفل ساالسبياآلاأسبيلمسففر     
 طالب:.......

 ي عستأيآلس  ي عسفلآلهياسس،أيلأي سراي سأيلسنريف س،فبمأ اسأ يرستحلأسأي سهيذىسبألأيفآلس قيلعس  سلكيف سفر ي س فيم
أيلسفلآلهياس أيلر سفشسبيأ  يفلس السلكيف سبيأيلسفيمسأ  ايلسس،لآلهاس  ي نر سنريف  لشسأاافسهذبلس فس  عستأآلسفس
هيذبساليمسأي سرياأس ي عسس،لاايمسرأيمسبيأيلر سأاي  سف لا أي س ي يتأآلسأي سرياأس،بيألسفبيألسبيي امسفمسأ  السبيلآلها

هياسفذبرسأي سرفبف يف سالسايلس  سلكيف سأاي سآلسس،يك سيفس فآللا سبي  عس   عسرفبفيقسبي آلفي  سنليفسبياليمس،اااس،   ع
اذسييفساليمسبي ي عسهيذبس  ي عسس،السايلس  سلكيف سفلي س ليلس،فهذبسبالقيتآلب س  سلكيف سأاي سلآلهياسفذبر  س،أا س  ع

فبيا ييفسبيييي امسفييمسس،كبايي سريي   س يي عستأييآلس  يي عسفا ييفس،أيي سأيليي سأيي سراييلساالسادعيي ل سف يدعيي ل سأفرييفل سح ل ييع
بألييفببسنايلىسفبمايلسفنليفسكيلسحي  سبألأي اسأ ييرسفريلسأييلسهيذبسفيمسس،فرل لسبيآل  سأ سهيذىسبيحريليعس،أ  السبيلآلها

لاايييمسليييفبءسبتحيييلوسبيأاييي فمس ف  ؛سأل سفيييمسهيييذبسس،رفبفيييقسنليييفسهيييذبسفالسأييي سرفبفيييقس  يالييي عسيليلييي بسفيريييآلسبيآل فلييي و
س،كلس ض فمسبيا أسلأك ستل لستحوسهذبسبي  بسكلسبيليلمسبيتيمسلأكي سلحت ر ي سبياي أس،تضررقسقلرلسنلفسبيا أ

ايي سناييليسنقييآل س يييفببستكفراييمسيأييل س فعلييعسفرلييوسييي  س ييذسفبحييلسأيي سهييذىسبياقييآل سنلييفس  س س،فأيييلسأيي سذكييآلوس ايي 
اأيي سنلييفسلييارلسبيالييمس، ايي سأيي س حت ريي سبق سفهييفسأحت ريي س،تلييلأامسأيليي س اييلسليياع  اييوسس،السنلييفسلييارلسبي ييآلضسفب 

امس أيل سفبيأافايعسفلبترس،فهفسأحت  سي س،يفبسايفبسألامس ا سألتفرلسيفستآلكت سلحتآلقسأ سبيأذيآلبوسبيرفلعسلحتآلقس
فيييلأسس،نايلسأ يييرسالسررييفدسيكيي س ايي سناييليس اي سيييمسأ ييلحعسفهييفسييي سأ ييلحعس،فبحيل سأيي سكييلسفريي سبيأافاييعسفبحييل 

سبي  بس فعلسفال س،اآل فيسفأ سبيذيسلأامسأ سذيرلسفمسأ سلأامسيلأساآل فيسأ سفمسأ سلأامسا سق ءسلستا يف
 رأار  آي سف  ح س سبيل اس لفسنلفسنالرسفآللفيرسأحألسفنلف


